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I. OPIS TECHNICZNO - BUDOWLANY 
 
1. Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot opracowania 
 
 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji drewnianej etapu 2 budowy 
Kompleksowego Centrum Sportowego Akademii Marynarki Wojennej przy ul. Jana Grudzińskiego w 
Gdyni. 

Projekt zawiera rozwiązania konstrukcyjne w zakresie rysunków budowlanych, wykonawczych i 
warsztatowych drewnianej konstrukcji zadaszenia. 
 
1.2. Podstawa opracowania 
 

Podstawę opracowania stanowi zamienny projekt budowlany branży architektonicznej i 
konstrukcyjnej etapu 2 opracowany w Autorskiej Pracowni Architektury CAD Sp. z o.o., ul. Zamieniecka 
46, 04-158 Warszawa. 
 
2. Dane ogólne 
 
 W oparciu o zamienny projekt budowlany opracowano dokumentację wykonawczą konstrukcji 
drewnianej zadaszenia. 
 
2.1. Dane dla elementów 

Elementy z drewna klejonego: 
− dźwigary z drewna klejonego klasy GL30h, GL28h 
− słupy z drewna klejonego klasy GL28h 
− płatwie, rygle, wymiany oraz belki skrajne i belki zamykające z drewna klejonego klasy 

GL28c 
Elementy stalowe: 

− okucia elementów drewnianych stal S235JR 
− stężenia połaciowe stal S355JR 
− śruby M16, M20 i M24 klasy 5,8 (5) 

 
2.2. Warstwy dachu 

− 2x papa bitumiczna termozgrzewalna 
− styropian EPS 100 gr.35,0cm 
− welon szklany 
− paraizolacja 
− blacha trapezowa TR 60/235 gr.0,88mm 
− konstrukcja (dźwigary, płatwie) 
− sufit podwieszany 

 
2.3. Warstwy osłonowe ścian 

− fasada wraz elementami mocującymi 
 
2.4. Obciążenia zmienne (wartości charakterystyczne) 

− wiatr II strefa (qk=0,42kN/m2, γf=1,5) 
− śnieg 3 strefa (Qk=1,20kN/m2, γf=1,5) 
− obciążenie technologiczne płatwi (qk=1,0kN/m, γf=1,4) 
− obciążenie technologiczne dźwigarów (qk=1,5kN/m, γf=1,4) 



  

3. Opis konstrukcyjno-budowlany 
 
Projekt konstrukcji obejmuje zadaszenie: 

− hali basenu sportowego, 
− hali basenu szkoleniowego wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, 
− łącznika holu głównego (w zakresie wymiany części okuć płatwi celem zamontowania 

stężeń połaciowych). 
 
3.1. Hala basenu sportowego 

 
Główną konstrukcję nośną zadaszenia hali basenu sportowego tworzą dźwigary z drewna 

klejonego w osiowym rozstawie co 5,90m oparte przegubowo na słupach żelbetowych. 
Konstrukcję wsporczą pod warstwy dachowe stanowią płatwie z drewna klejonego rozpięte 

pomiędzy dźwigarami. 
Dodatkową konstrukcję wsporczą pod fasady pomiędzy słupami żelbetowymi tworzą słupy z 

drewna klejonego. Słupy dołem utwierdzone do konstrukcji żelbetowej, a górą połączone przy pomocy 
rygli z płatwiami. 
 
Elementy konstrukcyjne 
 
3.1.1.  

Dźwigary (Poz.DD-1) proste z drewna klejonego warstwowo klasy GL30h. Dźwigary w 
rozstawie osiowym co 5,90m, wymiarach poprzecznych przekroju 24,0x220,0cm i długości w osiach 
podpór L=32,50m. Dźwigary opierają się przegubowo na słupach żelbetowych za pośrednictwem okuć 
stalowych ze stali S235JR i połączone śrubami M24 klasy 5,8. 
 
3.1.2. 
 Płatwie (Poz.PD-1.1 i Poz.PD-1.3) z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. Płatwie w 
rozstawie po połaci co 2,50m, wymiarach poprzecznych przekroju 14,0x36,0cm. Połączenia płatew – 
dźwigar realizowane za pomocą okuć stalowych wykonanych ze stali S235JR i połączone śrubami M16 
klasy 5,8. 
 
3.1.3. 
 Płatwie (Poz.PD-2.1 i Poz.PD-2.2) z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. Płatwie w 
rozstawie po połaci co 2,50m, wymiarach poprzecznych przekroju 20,0x36,0cm. Połączenia płatew – 
dźwigar realizowane za pomocą okuć stalowych wykonanych ze stali S235JR i połączone śrubami M16 
klasy 5,8. 
 
3.1.4. 
 Płatwie skrajne (Poz.PD-3.1) z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. Płatwie o wymiarach 
poprzecznych przekroju 14,0x103,0cm. Połączenia płatew – dźwigar realizowane za pomocą okuć 
stalowych wykonanych ze stali S235JR i połączone śrubami M16 klasy 5,8 oraz wkrętami do drewna 
16x120-D. 
 
3.1.5.  

Słupy (Poz.SD-1.1) ściany podłużnej z drewna klejonego warstwowo klasy GL28h. Słupy o 
wymiarach poprzecznych przekroju 20,0x48,0cm. Słupy opierają się na konstrukcji żelbetowej za 
pośrednictwem okuć stalowych wykonanych ze stali S235JR połączony z okuciem sworzniami M20 
klasy 5,8. Górą słupy połączone z płatwiami i ryglami za pomocą wkrętów SFS WT-T 8,2x330. 
 
 
 



  

3.1.6.  
Słupy (Poz.SD-2.1) ściany szczytowej z drewna klejonego warstwowo klasy GL28h. Słupy o 

wymiarach poprzecznych przekroju 20,0x44,0cm. Słupy opierają się na konstrukcji żelbetowej za 
pośrednictwem okuć stalowych wykonanych ze stali S235JR połączony z okuciem sworzniami M20 
klasy 5,8. Górą słupy połączone z ryglami za pomocą wkrętów SFS WT-T 8,2x245. 
 
3.1.7. 
 Rygle (Poz.RD-1) z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. Rygle o wymiarach 
poprzecznych przekroju 14,0x28,0cm. Połączenia rygiel – słup oraz rygiel – płatew realizowane za 
pomocą wkrętów SFS WT-T 8,2x330. 
 
3.1.8. 
 Rygle (Poz.RD-2.1 do Poz.RD-2.4) z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. Rygle o 
wymiarach poprzecznych przekroju 14,0x24,0cm. Rygle zamocowane do ściany żelbetowej za pomocą 
kotew Hilti HVU+HAS M12x300/168. 
 
3.1.9. 
 Belki skrajne (Poz.BD-1.1 i Poz.BD-1.2) z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. Belki o 
wymiarach poprzecznych przekroju 8,0x32,0cm. Połączenia belka – dźwigar realizowane za pomocą 
złączy kątowych E20/3, połączenie belka – płatew realizowane za pomocą wkrętów SFS WT-T 8,2x300. 
 
3.1.10. 
 Stężenie połaciowe (Poz.ST-1.1 i Poz.ST-1.2) składa się ze skrzyżowanych przekątniowo 
prętów stalowych Ø24mm ze stali S355JR. Pręty stężenia należy zamocować do okucia płatwi i napiąć 
nakrętkami napinającymi M24. 
 
3.2. Hala basenu szkoleniowego wraz z pomieszczeniami pomocniczymi 

 
Główną konstrukcję nośną zadaszenia nad halą basenu szkoleniowego tworzą dźwigary z 

drewna klejonego w osiowym rozstawie co 5,90m oparte przegubowo na słupach żelbetowych. 
Konstrukcję wsporczą pod warstwy dachowe stanowią płatwie z drewna klejonego rozpięte 

pomiędzy dźwigarami. 
Dodatkową konstrukcję wsporczą pod fasady pomiędzy słupami żelbetowymi tworzą słupy z 

drewna klejonego. Słupy dołem utwierdzone do konstrukcji żelbetowej, a górą połączone przy pomocy 
rygli z płatwiami. 
 
Elementy konstrukcyjne 
 
3.2.1.  

Dźwigary (Poz.DD-2) proste z drewna klejonego warstwowo klasy GL28h. Dźwigary w 
rozstawie osiowym co 5,90m, wymiarach poprzecznych przekroju 20,0x140,0cm i długości w osiach 
podpór L=15,00m. Dźwigary opierają się przegubowo na słupach żelbetowych za pośrednictwem okuć 
stalowych ze stali S235JR i połączone śrubami M24 klasy 5,8. 

Przy wymiarowaniu dźwigarów (Poz.DD-2) przewidziano obciążenie ich dodatkową siła 
wynikającą z podwieszenia symulatora do ćwiczeń (wartość obciążenia podana w obliczeniach). 
 
3.2.2.  

Dźwigary (Poz.DD-3) trójprzęsłowe proste z drewna klejonego warstwowo klasy GL28h. 
Dźwigary w rozstawie osiowym co 5,90m, wymiarach poprzecznych przekroju 16,0x76,0cm i długości w 
skrajnych osiach podpór L=17,50m. Dźwigary opierają się przegubowo na słupach żelbetowych za 
pośrednictwem okuć stalowych ze stali S235JR i połączone śrubami M20 klasy 5,8. 
 



  

3.2.3.  
Dźwigar (Poz.DD-4) jednoprzęsłowy prosty z drewna klejonego warstwowo klasy GL28h. 

Dźwigar o wymiarach poprzecznych przekroju 16,0x60,0cm i długości w osiach podpór L=7,00m. 
Dźwigar jednym końcem opiera się przegubowo na słupie żelbetowym za pośrednictwem okucia 
stalowego ze stali S235JR i połączony śrubami M16 klasy 5,8. Drugim końcem zamocowany do ściany 
żelbetowej za pośrednictwem okucia stalowego ze stali S235JR i połączony śrubami M20 klasy 5,8. 
 
3.2.4. 
 Płatwie (Poz.PD-1.2, Poz.PD-1.4 do Poz.PD-1.7) z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. 
Płatwie w rozstawie po połaci co 2,50m, wymiarach poprzecznych przekroju 14,0x36,0cm. Połączenia 
płatew – dźwigar realizowane za pomocą okuć stalowych wykonanych ze stali S235JR i połączone 
śrubami M16 klasy 5,8. 
 
3.2.5. 
 Płatwie (Poz.PD-2.3 do Poz.PD-2.5) z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. Płatwie w 
rozstawie po połaci co 2,50m, wymiarach poprzecznych przekroju 20,0x36,0cm. Połączenia płatew – 
dźwigar realizowane za pomocą okuć stalowych wykonanych ze stali S235JR i połączone śrubami M16 
klasy 5,8. 
 
3.2.6. 
 Płatwie skrajne (Poz.PD-3.2 i Poz.PD-3.3) z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. Płatwie 
o wymiarach poprzecznych przekroju 14,0x103,0cm. Połączenia płatew – dźwigar realizowane za 
pomocą okuć stalowych wykonanych ze stali S235JR i połączone śrubami M16 klasy 5,8. oraz wkrętami 
do drewna 16x120-D. 
 
3.2.7.  

Słupy (Poz.SD-1.2) ściany podłużnej z drewna klejonego warstwowo klasy GL28h. Słupy o 
wymiarach poprzecznych przekroju 20,0x48,0cm. Słupy opierają się na konstrukcji żelbetowej za 
pośrednictwem okuć stalowych wykonanych ze stali S235JR połączony z okuciem sworzniami M20 
klasy 5,8. Górą słupy połączone z płatwiami i ryglami za pomocą wkrętów SFS WT-T 8,2x330. 
 
3.2.8.  

Słupy (Poz.SD-1.3 i Poz.SD-1.4) ściany pomiędzy główna halą basenową, a halą basenu 
szkoleniowego z drewna klejonego warstwowo klasy GL28h. Słupy o wymiarach poprzecznych 
przekroju 20,0x48,0cm. Słupy opierają się na konstrukcji żelbetowej za pośrednictwem okuć stalowych 
wykonanych ze stali S235JR połączony z okuciem sworzniami M20 klasy 5,8. Górą słupy zamocowane 
do płatwi za pomocą okuć stalowych wykonanych ze stali S235JR i połączone śrubami M16 klasy 5,8. 
 
3.2.9.  

Słupy (Poz.SD-2.2 i Poz.SD-2.3) ściany szczytowej z drewna klejonego warstwowo klasy 
GL28h. Słupy o wymiarach poprzecznych przekroju 20,0x44,0cm. Słupy opierają się na konstrukcji 
żelbetowej za pośrednictwem okuć stalowych wykonanych ze stali S235JR połączony z okuciem 
sworzniami M20 klasy 5,8. Górą słupy połączone z ryglami za pomocą wkrętów SFS WT-T 8,2x245. 
 
3.2.10. 
 Rygle (Poz.RD-1) z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. Rygle o wymiarach 
poprzecznych przekroju 14,0x28,0cm. Połączenia rygiel – słup oraz rygiel – płatew realizowane za 
pomocą wkrętów SFS WT-T 8,2x330. 
 
 
 
 



  

3.2.11. 
 Rygle (Poz.RD-2.1 do Poz.RD-2.5) z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. Rygle o 
wymiarach poprzecznych przekroju 14,0x24,0cm. Rygle zamocowane do ściany żelbetowej za pomocą 
kotew Hilti HVU+HAS M12x300/168. 
 
3.2.12. 
 Rygle (Poz.RD-3.1 i Poz.RD-3.2) z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. Rygle o 
wymiarach poprzecznych przekroju 14,0x36,0cm. Połączenia rygiel – płatew realizowane za pomocą 
okuć stalowych wykonanych ze stali S235JR i połączone śrubami M16 klasy 5,8. 
 
3.2.13. 
 Rygle (Poz.RD-4) z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. Rygle o wymiarach 
poprzecznych przekroju 16,0x28,0cm. Połączenia rygiel – słup realizowane za pomocą okuć stalowych 
wykonanych ze stali S235JR i połączone śrubami M16 klasy 5,8. 
 
3.2.14. 
 Belki skrajne (Poz.BD-1.1 i Poz.BD-1.2) z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. Belki o 
wymiarach poprzecznych przekroju 8,0x32,0cm. Połączenia belka – dźwigar realizowane za pomocą 
złączy kątowych E20/3, połączenie belka – płatew realizowane za pomocą wkrętów SFS WT-T 8,2x300. 
 
3.2.15. 
 Stężenie połaciowe (Poz.ST-1.2 i Poz.ST-1.4 do Poz.ST-1.6) składa się ze skrzyżowanych 
przekątniowo prętów stalowych Ø24mm ze stali S355JR. Pręty stężenia należy zamocować do okucia 
płatwi i napiąć nakrętkami napinającymi M24. 
 
3.3. Łącznik – hol główny 

 
Konstrukcja drewniana łącznika holu głównego została wykonana podczas realizacji 1 etapu. Z 

uwagi na podzielenie realizacji na etapy zostały zamontowane tymczasowe elementy drewniane, które 
należy zdemontować podczas realizacji 2 etapu. Elementy do zdemontowania zostały określone w 
projekcie rozbiórki. Podczas realizacji robót budowlanych koniecznym jest prowadzenie poszczególnych 
etapów prac rozbiórkowych i montażowych w odpowiednio ściśle określonej kolejności co powinien 
przedstawiać projekt prac rozbiórkowych. 
 

Przy realizacji 2 etapu należy w trzech polach (pomiędzy osiami H-I i 14-17) zamontować 
dodatkowe stężenia połaciowe Poz.ST-1.2. W celu możliwości zamocowania stężeń połaciowych należy 
wymienić 8 szt. okuć płatwi.  
 
Elementy konstrukcyjne 
 
3.3.1. 
 Stężenie połaciowe (Poz.ST-1.2) składa się ze skrzyżowanych przekątniowo prętów stalowych 
Ø24mm ze stali S355JR. Pręty stężenia należy zamocować do okucia płatwi i napiąć nakrętkami 
napinającymi M24. 
 
3.4. Elementy konstrukcji wsporczych świetlików dachowych i zbiorczych wyrzutni powietrza 
 
3.4.1. 
 Wymiany (Poz.WD-1.1 do Poz.WD-1.6) z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. Wymiany 
o wymiarach poprzecznych przekroju 14,0x36,0cm. Połączenia wymian – wymian oraz połączenia 
wymian – płatew realizowane za pomocą wkrętów SFS WT-T 8,2x330. 
 



  

3.4.2. 
 Belki zamykające (Poz.BS-1.1 do Poz.BS-1.4) z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. 
Belki o wymiarach poprzecznych przekroju 12,0x32,0cm. Połączenia belka – belka realizowane za 
pomocą wkrętów SFS WT-T 8,2x300. Połączenia belka – wymian/płatew realizowane za pomocą okuć 
stalowych ze stali S235JR oraz złączy kątowych SST typ 90 wzmocnione. Okucia mocowane na wkręty 
do drewna 6x80-D, natomiast złącza na gwoździe karbowane 4,0x50. 
 
3.4.3. 
 Belki zamykające (Poz.BS-2.1 do Poz.BS-2.4) z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. 
Belki o wymiarach poprzecznych przekroju 12,0x50,0cm. Połączenia belka – belka realizowane za 
pomocą wkrętów SFS WT-T 8,2x300. Połączenia belka – wymian/płatew realizowane za pomocą okuć 
stalowych ze stali S235JR oraz złączy kątowych SST typ 90 wzmocnione. Okucia mocowane na wkręty 
do drewna 6x80-D, natomiast złącza na gwoździe karbowane 4,0x50. 
 
3.4.4. 
 Belka zamykająca (Poz.BS-3) z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. Belka o wymiarach 
poprzecznych przekroju 15,0x50,0cm. Połączenia belka – belka realizowane za pomocą wkrętów SFS 
WT-T 8,2x300. 
 
4. Zabezpieczenie elementów drewnianych 
 
 Elementy z drewna klejonego po ostruganiu i przycięciu do wymiarów zabezpieczyć środkiem 
chroniącym przed niszczącym działaniem korozji biologicznej i odpornym na działanie środowiska o 
podwyższonej wilgotności. Środek powinien uwypuklać naturalny rysunek drewna i nie może zmieniać 
jego barwy. 
 
5. Zabezpieczenie elementów stalowych 
  

Hala basenu sportowego i szkoleniowego oraz hol główny znajduje się w klasie odporności 
pożarowej budynku „B”. 

Okucia podporowe dźwigarów, okucia słupów i płatwi oraz stężenia należy zabezpieczyć 
ochronnym systemem malarskim przeciwkorozyjnie oraz do klasy odporności ogniowej R30. 
 
Przyjęty system zabezpieczenia powinien zawierać następujące powłoki: 
 1) warstwa gruntująca, przeciwkorozyjna, 
 2) warstwa zasadnicza, pęczniejąca pod wpływem ognia i promieniowania  cieplnego, 
 3) warstwa nawierzchniowa. 
Grubości powłoki poszczególnych warstw należy dobrać po uzgodnieniu z producentem systemu. 
Kolor warstwy nawierzchniowej wg projektu architektonicznego. 
 
6. Odporność ogniowa elementów z drewna klejonego warstwowo 
   

Klasę w zakresie odporności ogniowej dla elementów projektowanych określono na podstawie 
normy PN-EN 1995-1-2:2008/NA:2010 i ustalono dla dźwigarów, słupów i płatwi na R30. 
 
7. Metody wymiarowania 
 
7.1. Obciążenia zebrano na podstawie obowiązujących norm: 

− PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1. Oddziaływania ogólne. 
Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenie użytkowe w budynkach 

− PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3. Oddziaływania ogólne. 
Obciążenie śniegiem 



  

− PN-EN 1991-1-4: 2008/NA:2010. Część 1-4. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru 
 
7.2. Elementy konstrukcyjne zwymiarowano zgodnie z obowiązującymi normami: 

− PN-EN 1995-1-1: 2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych 
− PN-EN 1993-1-1: 2006/A1:2014-07 Projektowanie konstrukcji stalowych 

 
8. Wytyczne montażu  
 

1) Przed przystąpieniem do montażu należy: 
− geodezyjnie ustalić i oznaczyć na konstrukcji żelbetowej osie konstrukcji z drewna 

klejonego, 
− sprawdzić kształt dostarczonych elementów z rysunkiem gabarytowym projektu 

konstrukcji, 
− na poszczególnych elementach oznaczyć miejsca mocowania okuć. 

2) Dźwigary należy montować przy pomocy dźwigu oraz pasów parcianych i zawiesia 
dwuhakowego z lin stalowych. 

3) Dźwigary należy montować kolejno zabezpieczając każde pole płatwiami i stężając prętami. 
4) Należy przestrzegać warunków składowania drewnianych elementów wg zaleceń Producenta. 
5) Przy montażu należy bezwzględnie przestrzegać ogólnych warunków bezpieczeństwa 

podanych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
oraz przepisów BHP. 

 
9. Normy związane z wykonawstwem  
 

− PN-EN 386 Drewno klejone warstwowo - Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania 
produkcyjne (2002) 

− PN-EN 14080:2013 Drewno klejone warstwowo – Wymagania (2013) 
− PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości (2011) 
− PN-EN 14081 Części 1-4 Konstrukcje drewniane – Drewno konstrukcyjne sortowane 

wytrzymałościowo o przekroju prostokątnym (2007) 
− PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych 
− PN-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi (2013) 
− PN-EN 301 Kleje na bazie fenolo i aminoplastów do drewnianych konstrukcji nośnych. 

Klasyfikacja i wymagania użytkowe (2008) 
− PN-EN 302 Kleje do drewnianych konstrukcji nośnych. Metody badań (2013) 

 
10. Uwagi  
 

Po zakończeniu montażu konstrukcji dachowej należy bezwzględnie wykonać pokrycie 
dachowe. Nie wolno dopuścić aby odkryta konstrukcja była narażona na działanie opadów 
atmosferycznych. 
 Do obliczeń przyjęto, zgodnie z normą ciężar objętościowy śniegu 3,0kN/m³ (dla śniegu starego 
leżącego kilka tygodni lub miesięcy po opadach). Eksploatując konstrukcję należy mieć na uwadze 
możliwość wystąpienia na dachu śniegu mokrego lub zlodowaciałego, którego ciężar objętościowy 
wynosi 4,0kN/m³ dla mokrego i 6,0 – 7,0kN/m³ dla śniegu zlodowaciałego. 
 W związku z powyższym w przypadku obfitych opadów mokrego śniegu należy kontrolować 
stan pokrywy śnieżnej. W sytuacjach, kiedy pokrywa mokrego śniegu przekracza 30cm należy dach 
odśnieżyć. 

 
opracował: mgr inż. Jarosław Sakiewicz 












































































































